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Harp sanayii tesisatımızın, daha ziyade inkişaf
ve tevsi için alınan tedbirlerle devam edilmeli ve
endüstrileşmede ordu ihtiyacı ayrıca göz önünde
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1- YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZIN MESAJI
Savunma sanayiisi güçlü olan yenilikçi teknolojilere hakim ülkeler tarih içinde her zaman
güçlerini arttırmışlar ve bağımsızlıklarını koruyabilmişlerdir.
Bu noktada ülkemizin en büyük değerlerinden biri olan Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. ülkemizin
ihtiyacı olan savunma sanayii ürünlerini her koşulda yüksek kalite ile üretmek vizyonuyla
faaliyetlerini 2021 yılında da güçlenerek ve büyüterek devam ettirmiştir.
Ülkemizin dışa bağımlılığının azaltılması çerçevesinde enerjetik malzeme üretimine tamamı milli
teknoloji kullanarak başladık. Ayrıca C4 Patlayıcı ve Termobarik Patlayıcı üretim tesislerimizde
2022 yılında devreye alınacaktır. Deniz topu ve 105 mm Hafif Çekili Obüs ( Boran ) projelerimizde
son testleri tamamlamak üzereyiz. Şimdiden dost ve müttefik ülkeler projelerimizle ilgilenmekte
olup sipariş vermek için beklemekteler.
Silahlı Kuvvetlerimizin envanterinde olan zırhlı personel taşıyıcılarımıza ( E-ZMA projesi ) ve T-155
Fırtına Obüslerine ( E-FIRTINA projesi ) hibrit tahrik sistemlerinin entegrasyonu suretiyle
modernizasyon projelerimiz hızla devam etmektedir. Araştırma
ve
Geliştirme
faaliyetlerine
ayrılmakta
olan kaynak arttırılmakta olup yeni teknolojiler geliştirme
çalışmalarımız hızla devam etmektedir.
Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi olarak hedefimiz; dışa bağımlılığı bitirecek yatırımlar
yapıp Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve güvenlik güçlerimizin tüm ihtiyaçlarını milli ve yerli imkanlarla
kayıtsız şartsız karşılayarak üretim alt yapısını her zaman harekata ve harbe hazır tutmaktır.
Bu kapsamda mevcut yeteneklerimizin yanı sıra anahtar teknolojiler geliştiren, özel sektör
işbirliği ile rekabetçi ve dinamik bir yapıya sahip olan, sektörü yönlendiren küresel bir marka
olma yolunda emin adımlarla yürüyoruz.
MKE A.Ş. olarak üstlendiğimiz önemli stratejik görevlerin bilincindeyiz. Bu görevi gururla icra
eden personelimiz ile birlikte önümüzdeki dönemde yenilikçi yüksek teknolojilere adaptasyon
sağlayarak öncelikle Türk ordusunun bu yeni teknolojilerle donatılmasını gerçekleştirecek, dost
ve müttefiklerimizin gelişen ihtiyaçlarına da mümkün olduğunca cevap vereceğiz.
Böylece milli güvenliğimize, ülkemiz sanayiisine ve ekonomisine daha çok katkı
sağlayacak, inşallah yeni yapımızla dünyada daha fazla söz sahibi olarak MKE’mizi layık
olduğu konuma çıkaracağız.

Muhsin DERE
Yönetim Kurulu Başkanı
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2- YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

MAKİNE VE KİMYA ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ
Yönetim Kurulu'na
Görüş
Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi'nin 1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 hesap dönemine
ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.
Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile
Yönetim Kurulu’nun şirketin finansal durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli
yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz
bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.
Görüşün Dayanağı
Yaptığımız bağımsız denetim Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlan Kurumu
(KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız
Denetim Standartlarına (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki
sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız
Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından
yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili
mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz.
Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine
getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının,
görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.
Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz
Şirketin 1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tablolar
hakkında 12 Mayıs 2022 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.
Yönetim Kurulu’nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu
Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514 ve 516'ncı maddelerine ve
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 11-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya
İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak
aşağıdakilerden sorumludur;
a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel
kurula sunar.
b)

Yıllık faaliyet raporunu; şirketin o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal
durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde
yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre
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değerlendirilir. Raporda ayrıca, şirketin gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere
de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de
raporda yer alır.
c)

Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir;
-Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan
olaylar, -Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları,
-Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi
mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî
imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ve ilgili
kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.
Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine ilişkin Sorumluluğu
Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal
bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun şirketin finansal durumu hakkında yaptığı irdelemelerin,
şirketin denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz
bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu
görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.
Yaptığımız bağımsız denetim, KGK tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve
BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile
bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun
şirketin finansal durumu hakkında yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim
sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair
makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.
12.05.2022, Ankara
Vezin Bağımsız Denetim A.Ş.
Member Firm of HLB International

Fatma Zehra Koş Sorumlu Denetçi
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3- GENEL BİLGİLER
3.1.TARİHÇE ve FAALİYET KONUSU
Türk savunma sanayiinin temelini oluşturan Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim
Şirketimiz değişik ad ve statüler altında 15. yüzyıla uzanan köklü bir geçmişe sahiptir.
Savunma sanayiinin yanı sıra gerektiğinde sivil alanda da birçok ürünün ilk üretimini
gerçekleştiren MKE Kurumu, yeni gelişen özel sektör firmalarının (Türk Traktör, Tofaş,
Tümosan, Asil Çelik, Nitromak vb.) ilk kuruluşlarında da ortak olarak yer almış, hem mali hem
teknik hem de bilgi birikimi olarak ülke sanayiisine büyük katkılarda bulunmuştur. Bu özelliği
ile MKE Kurumu, sanayiimiz için yetişmiş insan gücü ile bir okul, teknolojik gücü ile de bir ekol
olmuştur.
1950 yılından 2021 yılı Temmuz ayına kadar bir Kamu İktisadi Teşebbüsü olarak
faaliyetlerini yürütmüş olan MKE Kurumu; devletin denetimi altında daha etkin, verimli ve
dinamik bir yapıya kavuşturulması amacıyla 30 Haziran 2021 tarihli ve 7330 sayılı Makine ve
Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi Hakkında Kanun ile sermayesinin tamamı Hazine’ye ait ve
yönetimi Milli Savunma Bakanlığına bağlı bir anonim şirket statüsüne dönüştürülmüştür.

Şirketimizin Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanan faaliyet konusu aşağıda yer
almaktadır.
“Şirket, milli güvenlik hedefleri doğrultusunda askeri ve sivil amaçlı; her çeşit silah,
mühimmat, patlayıcı ve kimyasal madde, petro-kimya ve diğer kimyevi ürünleri, makina,
teçhizat, malzeme, hammadde, araç-gereç, cihaz, sistem ve platformları yurt içi ve yurt
dışında üretme veya ürettirme, pazarlama ve ticaretini yapma, temsilcilik faaliyetlerinde
bulunma, araştırma-geliştirme, ürün geliştirme ve mühendislik faaliyetleri, modernizasyon,
tasarım, test, montaj, entegrasyon ve satış sonrası hizmeti yapma veya yaptırma, jenerik ve
yenilikçi teknolojilerin yerli ve milli olarak geliştirilmesine ilişkin tematik araştırma
merkezi/laboratuvarı, özel endüstri bölgesi veya eğitim kurumları kurma; her türlü kurum,
kuruluş ve tüketiciye yönelik olarak proje mühendisliği, danışmanlık, teknoloji transferi,
eğitim hizmetleri ile enerji, geri dönüşüm, inşaat, taahhüt işleri yapma, lojistik destek
sağlama, lojistik merkezi kurma, mühimmat ayırma ve ayıklama faaliyetleri ile işbu Esas
Sözleşmede belirlenen diğer faaliyetleri gerçekleştirmek üzere kurulmuştur.”
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3.2.MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER

MİSYON
Türkiye’nin ihtiyacı olan savunma sanayii ürünlerini her
koşulda yüksek kalite ile üretmek.

VİZYON
Güçlü bir Türkiye için savunma sanayii
alanında yetenekleri ve kurduğu iş
birlikleri ile yenilikçi, rekabetçi ve kaliteli
ürünler üreterek tercih edilen küresel bir
marka olmak.

TEMEL DEĞERLER
Güvenilir
Liyakate Önem Veren
Yenilikçi ve İnovatif
Kalite Odaklı
Ülke Savunmasında Sorumluluk Üstlenen
Yerli ve Millî Üreticiyi Destekleyen
Gelişime Açık ve Öğrenen
Şeffaf ve Hesap Verebilir
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğini Önemseyen
Doğaya, Çevreye ve İnsana Duyarlı

MKE A.Ş. 2021 YILI FAALİYET RAPORU

5

3.3. TİCARİ BİLGİLER VE MEVZUAT
TİCARİ BİLGİLER
Şirket Unvanı
Mersis No
Nominal Sermaye

Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi
0611152076700001
1.200 Milyon TL

MKE A.Ş. MEVZUATI
Şirketimiz 30/06/2021 tarihli ve 7330 sayılı Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi
Hakkında Kanun, 4857 sayılı İş Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu çerçevesinde faaliyetlerini yürütmektedir.

3.4. TEŞKİLAT YAPISI VE İŞTİRAKLER
TEŞKİLAT YAPISI
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İŞTİRAKLER

4- ÜST YÖNETİM BİLGİLERİ VE ORGANİZASYON ŞEMASI
4.1. YÖNETİM KURULU
Muhsin DERE
Yön.Kur.Başkanı
Yasin AKDERE
Yön.Kur.Bşk.V.
Ersan ASLAN
Yön.Kur.Üyesi
Bilal DURDALI
Yön.Kur.Üyesi
Sıtkı VARLI
Yön.Kur.Üyesi
Yunus SEZER
Yön.Kur.Üyesi
Ergin DİNÇ
Yön.Kur.Üyesi
Yönetim Kurulu tarafından 2021 yılı içerisinde Kurum döneminde 120 karar, Şirket
döneminde 114 adet karar alınmıştır.
4.2. ÜST YÖNETİM BİLGİLERİ
Yasin AKDERE
Servet AKKAYNAK
Durmuş Ali KESKİNKILIÇ
Arel ÇAĞMAN
Melik Murat KANAT
Dr. Mehmet Fatih AYCAN

Genel Müdür
Grup Başkanı
Grup Başkanı
Grup Başkanı
Grup Başkanı
Grup Başkanı
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4.3. ORGANİZASYON ŞEMASI
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5- PERSONEL DURUMU
Şirketimizde 2021 yıl sonu itibariyle 772 beyaz yaka personel, 2.005 mavi yaka personel
olmak üzere toplam 2.777 çalışan bulunmaktadır.
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6- ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ
Ülkemizin ihtiyaç duyduğu Enerjetik Malzeme üretimini %100 milli teknoloji
ve yerli sermaye ile gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Hayata geçirdiğimiz bu üretim tesisi ile
uçak bombalarında, roketlerde ve topçu mühimmatında kullanılan RDX-HMX-CMX gibi kritik
kimyasallarda yurtdışına bağımlılığı ortadan kaldırdık.
Deniz Kuvvetlerimizin ihtiyacı olan ve milli savaş gemimiz MİLGEM’lerin vurucu gücünü
oluşturan 76/62mm DENİZ TOPU Tasarım Doğrulama atışlı testlerine başlanmıştır.

E-ZMA projesi kapsamında; Silahlı Kuvvetlerimizin envanterinde bulunan zırhlı personel
taşıyıcılarımıza Hibrit Tahrik Sisteminde yer alan alt komplelerin entegrasyonları
tamamlanmıştır. E-ZMA IDEF 2021 Fuarında sergilenmiştir. 25 mm silah kulesinin tasarımı
tamamlanmıştır. E-ZMA Kabul testlerine başlanmıştır.
E-FIRTINA projesi kapsamında; Silahlı Kuvvetlerimizin envanterinde bulunan T-155 K/M
Fırtına Obüslerine Hibrit Tahrik Sistemi entegrasyonu için dizel motor demontaj faaliyetleri
tamamlanmıştır. E-FIRTINA, IDEF 2021 fuarında ilk defa Hibrit Tahrik Sistemi ile yürütülerek
sergilenmiştir.

MKE A.Ş. 2021 YILI FAALİYET RAPORU
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Ürün Kalifikasyon Testleri başarıyla tamamlanan, Havadan Taşınabilir 105 mm Hafif Çekili
Obüs (BORAN) projesi kapsamında; 7 adet pilot kafile üretimleri tamamlanmış olup kabul
testlerine başlanacaktır.
Ayrıca, Kurumumuz tarafından yerli ve milli imkânlar ile geliştirilecek ve bu konudaki yurt dışı
bağımlılığı ortadan kaldırılacak olan Yakın Hava Savunma Sistemi (YHSS) Projesi ile gemi
platformlarının başta güdümlü mermiler (G/M) olmak üzere Havadan Karaya Füzeler, Seyir
Füzeleri, İnsansız Hava Araçları, Uçaklar ve Helikopterlere karşı hava savunmasının en etkili
şekilde karşılanması amaçlanmaktadır.

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Ar-Ge harcamaları ve ciroya oranı aşağıdaki tabloda
verilmiştir.

Yıl

Net Satışlar
(Ciro)
(Milyon TL)

Ar-Ge Gideri
Özkaynak
(Milyon TL)

2019
2020
2021

2.585
3.103
4.175

29,3
50,0
127,2

Ar-Ge
Harcaması
Dışkaynak
(Milyon TL)
44,5
28
50,3

Toplam Ar-Ge
Harcaması
(Milyon TL)

Oran (%)

73,8
78,0
177,5

2,9
2,5
4,3
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7- ÜRETİMLER
Şirketimiz, günün teknik ve ekonomik koşullarını göz önünde tutarak, dünya ve NATO
Standartlarına uygun kalitede yaptığı ürünler ile Türk Silahlı Kuvvetleri ve Güvenlik
Güçlerimizin yüzlerce çeşit konvansiyonel silah ve mühimmat ihtiyacına yönelik üretimler
yapmakta, ülkemiz sanayiisine katkıda bulunmaktadır.
Şirketimiz, öncelikli olarak Türk Silahlı Kuvvetleri ve Güvenlik Güçlerimizin ihtiyaçlarını
karşılamakta artan kapasitesi ile de dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını karşılamak için
pazarlama faaliyetlerine de son yıllarda önem vermiştir. Bu kapsamda yurt içi ve yurt dışı
müşteri talebine göre ürün çeşitliliği artırılmıştır.
Özellikle son yıldaki yatırım ve AR-GE projeleri kapsamında;


FIRTINA, PANTER, YAVUZ, BORAN Obüsleri ve Ana Muharebe Tankı ALTAY silah
sistemi gibi ağır silahlar



FIRTINA Obüsü ve M60 tankına hibrit tahrik sistemi entegre edilmesi, ZPT’lerin 25
mm silah sistemiyle silahlandırılarak hibrit tahrik sistemi’ne dönüştürme faliyetleri,



20mm Çift Namlulu Uçaksavar, 25mm Kara Topu, 35mm KORKUT Hava Savunma
Sistemi Topu



MPT-76, MPT-55, KNT-76, BORA-12 gibi hafif silahlar ve bunların mühimmatı



Hava Kuvvetlerimizin ihtiyacı olan MK Serisi Serbest Düşüm Uçak Bombaları ile
Sığınak hedeflerine karşı kullanılan Nüfuz Edici Uçak Bombaları (NEB)



60-81-120mm Havan, 105-155-175mm Topçu Mühimmatları ve bunların Barutları



2,75”-107-122mm Topçu Roketleri ve bunların Sevk Yakıtları



40mm Bombaatar Mühimmatı çeşitleri ve 66mm Antitank Roketi



5,56mm - 7,62mm – 9mm -12,7mm – 20mm – 25mm – 35mm Hafif ve Orta Kalibre
Mühimmat aileleri; bunların Kovan, Mermi Gövdesi, Tapası, Kapsülü gibi aksam
malzemeleri ve Patlayıcıları



Patlatma Kapsülleri, Ateşleyiciler, Busterler, Kartriçler, Squibler ve benzeri
piroteknikler ile Chaff/Flare gibi yanıltıcı mühimmat ailesi



Çelik - Vasıflı Çelik, Pirinç ve benzeri malzeme ailesi

gibi 403 farklı grupta; milli silah, mühimmat ve patlayıcı üretimi için gerekli malzeme,
ekipman ile bunların alt bileşenlerinin tamamını üretme kabiliyetine sahiptir.

MKE A.Ş. 2021 YILI FAALİYET RAPORU
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Yüzyıllara dayanan köklü geçmişiyle Şirketimiz, “sürdürülebilirlik” anlamında
geçmişinin getirdiği avantaj ve tecrübe ile hem ülkemizde hem de tüm dünyada tanınan,
bilinen, güvenilir bir marka olarak faaliyetlerine devam etmektedir.
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8- BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE ONAYLANMIŞ TFRS MALİ TABLOLAR

MAKİNE VE KİMYA ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ
Yönetim Kurulu'na
Finansal Tablolara İlişkin Rapor
Görüş
Makine Ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi ("Şirket") 31 Aralık 2021 tarihli finansal durum tablosu
ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait; kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu,
özkaynak değişim tablosu ve nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özeti de dahil
olmak üzere finansal tablo dipnotlarından oluşan finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz.
Görüşümüze göre ilişikteki finansal tablolar, Şirketin 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla finansal
durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performansını ve nakit akışlarını,
Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olarak tüm önemli yönleriyle doğru ve gerçeğe uygun bir
biçimde sunmaktadır.
Görüşün Dayanağı
Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK)
tarafından yayımlanan Türkiye denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim
Standartlarına (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar kapsamındaki
sorumluluklarımız, raporumuzun "Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine
İlişkin Sorumlulukları" bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK)
tarafından yayımlanan Türkiye denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim
Standartlarına (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar kapsamındaki
sorumluluklarımız, raporumuzun "Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine
İlişkin Sorumlulukları" bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan
Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Etik Kurallar) ile finansal tabloların bağımsız denetimiyle ilgili
mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirket'ten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz.
Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine
getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının,
görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.
Kilit Denetim Konuları
Kilit denetim konuları, mesleki muhakememize göre cari döneme ait finansal tabloların bağımsız
denetiminde en çok önem arz eden konulardır. Kilit denetim konulan, bir bütün olarak finansal
tabloların bağımsız denetimi çerçevesinde ve finansal tablolara ilişkin görüşümüzün
oluşturulmasında ele alınmış olup, bu konular hakkında ayn bir görüş bildirmiyoruz. Tarafımızca;
Görüşün Dayanağı bölümünde açıklanan konuya ilâve olarak aşağıda açıklanan konular kilit
denetim konulan olarak belirlenmiş ve raporumuzda bildirilmiştir.
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Kilit Denetim Konusu

Konunun Denetimde Nasıl Ele Alındığı

Hasılatın finansal tablolara kaydedilmesi

Kilit denetim konusu için uygulanan denetim
prosedürleri
Denetimimiz sırasında, hasılatın finansal tablolara
kaydedilmesi ile ilgili aşağıdaki denetim prosedürleri
uygulanmıştır: Hasılat sürecine ilişkin kontrollerin
dizaynı ve uygulanması değerlendirilmiştir. Şirket'in
satış ve teslimat prosedürleri analiz edilmiştir.
Hasılatın muhasebeleştirilmesine yönelik Şirket'in
muhasebe
politikasının
uygunluğunun
değerlendirilmiştir.
Maddi
doğrulama
prosedürlerinde
gelirin
faturalanmış ama kazanılmamış olduğu durumların
değerlendirilmesine odaklanılmıştır.
Şirket'in mevcut müşterileri içerisinden riskli ve
yüksek hacimli müşteriler belirlenerek, söz konusu
tarih aralığında gerçekleşen satışların ilgili
bölümlerden satış listeleri temin edilmiş ve
popülasyon olarak belirlenmiştir. Bu listelerin tamlığı
ve doğruluğunun kontrolü yapılmıştır.
Örneklem metoduyla seçilen satışların doğru
döneme kaydedilip kaydedilmediğini test etmek için
müşteri bazında satış sözleşmelerinin sevkiyat
koşullan, sevkiyat ve teslim belgeleri ile satış
faturalan karşılaştırmıştır.
Bu kilit denetim konusunu ele almak için denetim
prosedürleri tasarlarken hasılatın kaydedilmesine
ilişkin Şirket yönetiminin uyguladığı muhasebe
politikalarının TMS'ye ve ilgili mevzuata uygun olup
olmadığı göz önünde bulundurulmuştur. Risk
değerlendirme çalışmalarımızda Şirket'in hasılata
ilişkin tasarladığı iç kontrol prosedürlerinin etkinliği
değerlendirilmiştir. Hesap dönemi içerisinde
gerçekleştirilmiş işlemlerden seçilen örneklem
üzerinden, işlem bazında hasılata ilişkin gelir
tutarının uygun olarak muhasebeleştirildiğini
doğrulamak üzere ilgili destekleyici belgelerle
karşılaştırarak test edilmiştir.
Hasılat sürecine İlişkin uyguladığımız prosedürlerin
neticesinde, hasılatın kaydedilmesi konusunda
önemli bir yanlışlık veya hataya rastlanılmamıştır.

Hasılat, yıl içerisinde uygulanan stratejilerin
sonuçlarının değerlendirilmesi ve performans
takibi açısından en önemli ölçüm kriteridir.
Şirket'in gelirleri temel olarak her çeşit silah,
mühimmat, patlayıcı madde, makine, teçhizat
ve malzemelerinin satışıdır.
Denetim çalışmalarımızda bu konuya Şirket'in
31 Aralık 2021 tarihli Şirket finansal
tablolarında birden fazla hesaba önemli
etkisinin
olması,
hasılatın
muhasebeleştirilmesinde
muhasebe
standartlarının uygulanmasının karmaşık
olması, muhasebeleştirilen hasılat tiplerinin
birbirlerinden farklı niteliklerde olması ve
yönetim tarafından yapılan bazı tahminleri ve
varsayımları içermesi, nedenlerinden dolayı
odaklanmış bulunuyoruz Şirket'in muhasebe
politikalarına ve hasılat tutarlarına ilişkin
açıklamalar Dipnot 2.4 ve 18 de yer almaktadır.
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Ticari alacakların geri kazanılabilirliği
31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla 2.360.695.036
TL tutarındaki toplam ticari alacaklar finansal
tabloların
önemli
bir
bölümünü
oluşturmaktadır Ticari alacaklar için şüpheli
alacak karşılığının belirlenmesinde borçlunun
ödeme yeteneği, önceki dönemlerde tahsil
edilemeyen alacaklarına ilişkin veriler, içinde
bulunulan sektörde ve cari ekonomik ortamda
ortaya
çıkan
olağanüstü
koşullar,
müşterilerden alınan teminatlar, müşterilerin
ödeme performanstan, alacakların vade
analizleri gibi unsurlar dikkate alınmakta ve bu
çalışmalara
göre
yapılan
tahminler
muhasebeleştirilmektedir.
Bu kapsamda, ticari alacaklara ilişkin tutarının
yüksekliği ve değer düşüklüğünün yönetimin
muhakemesini ve varsayımlarını içerdiğinden
bu konu kilit denetim konularından biri olarak
belirlenmiştir.

Kilit denetim konusu için uygulanan denetim
prosedürleri
Bu alanda uyguladığımız denetim prosedürlerimiz
aşağıdakileri içermektedir.
Şirket'in ticari alacaklarının tahsilat takibine ilişkin
süreç analiz edilmiş, süreç içerisinde kredi riskine
yönelik iç kontrollerin tasarımı ve operasyonel
etkinliği test edilmiştir.
Alacakların yaşlandırma çalışması analitik olarak
incelenmiş ve tahsilat devir hızı önceki dönem ile
karşılaştırılmıştır Tahsilata ilişkin herhangi bir
anlaşmazlık veya dava durumu olup olmadığı
araştırılmış,
alacakların
geri
kazanılabilirliği
değerlendirilmiştir.
Ticari alacaklar için mutabakat yazıları gönderilerek
alacağın varlığı ve bakiyelerin doğruluğu test
edilmiştir.
Senetli alacaklar, banka mutabakatları ile kontrol
edilmiş, vade analizleri yapılmıştır.

Yönetimin ve Üst Yönetimden Sorumlu Olanların Finansal Tablolara İlişkin Sorumlulukları
Şirket yönetimi; finansal tabloların Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olarak
hazırlanmasından, gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan ve hata veya hile kaynaklı önemli
yanlışlık içermeyen finansal tabloların hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden
sorumludur.
Finansal tablolar hazırlanırken, yönetim; Şirket'in sürekliliğinin devamının değerlendirilmesinden,
uygun hâllerde işletmenin sürekliliğiyle ilgili konuların açıklanmasından ve Şirket'in tasfiye edilmesi
veya faaliyetlerinin durdurulması ya da bunun dışında gerçekçi alternatifleri bulunmaması
haricinde işletmenin sürekliliği esasının kullanılmasından sorumludur.
Üst yönetimden sorumlu olanlar, Şirket'in finansal raporlama sürecinin gözetiminden sorumludur.
Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları Bir bağımsız
denetimde, biz bağımsız denetçilerin sorumlulukları şunlardır: Amacımız, bir bütün olarak finansal
tabloların hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içerip içermediğine ilişkin makul güvence elde
etmek ve görüşümüzü içeren bir bağımsız denetçi raporu düzenlemektir. BDS'lere uygun olarak
yürütülen bir bağımsız denetim sonucunda verilen
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makul güvence; yüksek bir güvence seviyesidir ancak, var olan önemli bir yanlışlığın her zaman
tespit edileceğini garanti etmez. Yanlışlıklar hata veya hile kaynaklı olabilir.
Yanlışlıkların, tek başına veya toplu olarak, finansal tablo kullanıcılarının bu tablolara istinaden
alacakları ekonomik kararları etkilemesi makul ölçüde bekleniyorsa bu yanlışlıklar önemli olarak
kabul edilir.
BDS'lere uygun olarak yürütülen bağımsız denetimin gereği olarak, bağımsız denetim boyunca
mesleki muhakememizi kullanmakta ve meslekî şüpheciliğimizi sürdürmekteyiz. Tarafımızca
ayrıca:
- Finansal tablolardaki hata veya hile kaynaklı "önemli yanlışlık" riskleri belirlenmekte ve
değerlendirilmekte; bu risklere karşılık veren denetim prosedürleri tasarlanmakta ve
uygulanmakta ve görüşümüze dayanak teşkil edecek yeterli ve uygun denetim kanıtı elde
edilmektedir. Hile; muvazaa, sahtekârlık, kasıtlı ihmal, gerçeğe aykırı beyan veya iç kontrol
ihlali fiillerini içerebildiğinden, hile kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe riski, hata
kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe riskinden yüksektir.
- Şirket'in iç kontrolünün etkinliğine ilişkin bir görüş bildirmek amacıyla değil ama duruma
uygun denetim prosedürlerini tasarlamak amacıyla denetimle ilgili iç kontrol
değerlendirilmektedir.
- Yönetim tarafından kullanılan muhasebe politikalarının uygunluğu ile yapılan muhasebe
tahminleri ile ilgili açıklamaların makul olup olmadığı değerlendirilmektedir.
- Elde edilen denetim kanıtlarına dayanarak Şirket'in sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine
ilişkin ciddi şüphe oluşturabilecek olay veya şartlarla ilgili önemli bir belirsizliğin mevcut
olup olmadığı hakkında ve yönetimin işletmenin sürekliliği esasının kullanılmasının
uygunluğu hakkında sonuca varılmaktadır. Önemli bir belirsizliğin mevcut olduğu sonucuna
varmamız hâlinde, raporumuzda, finansal tablolardaki ilgili açıklamalara dikkat çekmemiz
ya da bu açıklamaların yetersiz olması durumunda olumlu görüş dışında bir görüş
vermemiz gerekmektedir. Vardığımız sonuçlar, bağımsız denetçi raporu tarihine kadar elde
edilen denetim kanıtlarına dayanmaktadır. Bununla birlikte, gelecekteki olay veya şartlar
Şirket'in sürekliliğini sona erdirebilir.
- Finansal tabloların açıklamaları dâhil olmak üzere, genel sunumu, yapısı ve içeriği ile bu
tabloların, temelini oluşturan işlem ve olayları gerçeğe uygun sunumu sağlayacak şekilde
yansıtıp yansıtmadığı değerlendirilmektedir.
- Finansal tablolar hakkında görüş vermek amacıyla, Şirket içerisindeki işletmelere veya
faaliyet bölümlerine ilişkin finansal bilgiler hakkında yeterli ve uygun denetim kanıtı elde
edilmektedir. Şirket denetiminin yönlendirilmesinden, gözetiminden ve yürütülmesinden
sorumluyuz. Verdiğimiz denetim görüşünden de tek başımıza sorumluyuz.
Diğer hususların yanı sıra, denetim sırasında tespit ettiğimiz önemli iç kontrol eksiklikleri dâhil
olmak üzere, bağımsız denetimin planlanan kapsamı ve zamanlaması ile önemli denetim
bulgularını üst yönetimden sorumlu olanlara bildirmekteyiz.
Bağımsızlığa ilişkin etik hükümlere uygunluk sağladığımızı üst yönetimden sorumlu olanlara
bildirmiş bulunmaktayız. Ayrıca bağımsızlık üzerinde etkisi olduğu düşünülebilecek tüm ilişkiler ve
diğer hususlar ile varsa, ilgili önlemleri üst yönetimden sorumlu olanlara iletmiş bulunmaktayız.
Üst yönetimden sorumlu olanlara bildirilen konular arasından, cari döneme ait finansal tabloların
bağımsız denetiminde en çok önem arz eden konuları yani kilit denetim konularını belirlemekteyiz.
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Mevzuatın konunun kamuya açıklanmasına İzin vermediği durumlarda veya konuyu kamuya
açıklamanın doğuracağı olumsuz sonuçların, kamuya açıklamanın doğuracağı kamu yararını
aşacağının makul şekilde beklendiği oldukça istisnai durumlarda, ilgili hususun bağımsız denetçi
raporumuzda bildirilmemesine karar verebiliriz.
Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler
1. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (''TTK") 402. Maddesi'nin dördüncü fıkrası uyarınca,
Şirket'in 1 Ocak - 31 Aralık 2021 hesap döneminde defter tutma düzeninin, kanun ile Şirket esas
sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa
rastlanmamıştır.
2. TTK'nın 402. Maddesi'nin dördüncü fıkrası uyannca Yönetim Kurulu tarafımıza denetim
kapsamında istenen açıklamalar yapmış ve talep edilen belgeleri vermiştir.

12.05.2022, Ankara
Vezin Bağımsız Denetim A.Ş.
Member Firm of HLB International

Fatma Zehra KOŞ.YMM
Sorumlu Denetçi
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MAKİNE VE KİMYA ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ

31 Aralık 2021 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Durum Tablosu (Tutarlar Aksi
Belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") Olarak İfade Edilmiştir.)
Cari Dönem

Geçmiş Dönem

Bağımsız
Denetimden

Bağımsız
Denetimden

Geçmiş

VARLIKLAR

Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
- İlişkili taraflardan alacaklar
- İlişkili olmayan taraflardan alacaklar
Diğer alacaklar
- İlişkili olmayan taraflardan alacaklar
Stoklar

31 Aralık 2021

Geçmiş

31 Aralık 2020

1.076.538.310

412.397.629

1.010.966.303
1.349.728.733

346.107.014
802.973.443

34.787.917

16.690.928

1.629.329.461

Peşin ödenmiş giderler

615.512.295

1.260.927.69
5
201.323.608

Diğer dönen varlıklar

173.911.657

225.191.123

5.890.774.676

3.265.611.440

2.069.333

2.029.412

2.426.798.195

Toplam dönen varlıklar
Diğer alacaklar
- İlişkili olmayan taraflardan alacaklar
Finansal yatırımlar

2.352.719

1.317.567.53
7
2.352.719

1.220.390.630

935.017.310

Maddi olmayan duran varlıklar

152.144.564

96.307.122

Peşin ödenmiş giderler

211.952.717

13.775.014

4.015.708.158

2.367.049.114

9.906.482.834

5.632.660.554

Özkaynak yöntemiyle değerlenen finansal yatırımlar
Maddi duran varlıklar

Toplam duran varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR
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MAKİNE VE KİMYA ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ

31 Aralık 2021 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Durum Tablosu
(Tutarlar Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") Olarak İfade Edilmiştir.)
Cari Dönem

Geçmiş Dönem

Bağımsız
Denetimden

Bağımsız
Denetimden

Geçmiş

KAYNAKLAR
Diğer finansal yükümlülükler
Ticari borçlar
- İlişkili taraftara borçlar
- İlişkili olmayan taraftara borçlar
Diğer borçlar
- İlişkili olmayan taraftara borçlar
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin borçlar
Ertelenmiş gelir
Kısa vadeli karşılıklar
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa
vadeli karşılıklar
- Diğer kısa vadeli karşılıklar
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
Kısa vadeli yükümlülükler

Ticari borçlar
- İlişkili olmayan taraflara borçlar Diğer borçlar
- İlişkili olmayan taraflara borçlar
Ertelenmiş gelirler Uzun vadeli karşılıklar
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun
vadeli karşılıklar
Diğer uzun vadeli yükümlülükler
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü
Uzun vadeli yükümlülükler
Ödenmiş sermaye
Kar ve Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler
- Tanımlanmış fayda planlarının yeniden ölçüm
kazançları/kayıplan
Kar ve Zararda Yeniden Sınıflandırılacak
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler
- Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı
gelire yansıtılan finansal varlıklardan
kazançlar(kayıplar)
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler
Geçmiş yıllar karları / (zararları)
Net dönem karı / (zararı)

31 Aralık 2021
86.530

Geçmiş

31 Aralık 2020
-

76.194.791
535.958.125

35.184.931
250.795.581

54.073.671
11.932.007
1.419.617.493

19.600.147
11.495.135
319.315.768

18.114.737

10.019.096

134.864.187
320.991.693

9.383.447
117.626.201

2.571.833.234

773.420.306

-

45.567.212

16.196.714
582.470.774

13.603.001
631.040.624

242.346.341

261.387.751

18.680.678
76.055.740

22.406.181
108.205.993

935.750.247
1.200.000.000

1.082.210.762
675.000.000

100.827.613

31.120.540

2.249.125.159

1.195.356.034

923.684.997

513.132.254

405.621.224

598.705.612

1.519.640.360

763.715.046

ÖZKAYNAKLAR

6.398.899.353

3.777.029.486

TOPLAM KAYNAKLAR

9.906.482.834

5.632.660.554
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MAKİNE VE KİMYA ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ

1 Ocak-31 Aralık 2021 Hesap Dönemine Ait Kapsamlı Gelir Tablosu (Tutarlar Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL")
Olarak İfade Edilmiştir.)
Cari Dönem

Geçmiş Dönem

Bağımsız
Denetimden

Bağımsız
Denetimden

Geçmiş

Geçmiş

1 Ocak -

1 Ocak -

31 Aralık 2021

31 Aralık 2020

Hasılat
Satışların maliyeti (-)

4.593.740.769
(2.529.896.172)

3.101.767.703
(1.680.037.576)

Brüt kar/ (zarar)

2.063.844.597

1.421.730.127

(553.791.197)
(158.637.935)
(38.339.350)
1.183.839.707
(769.716.563)

(393.246.079)
(73.814.868)
(33.966.216)
467.108.162
(419.704.990)

1.727.199.259

968.106.136

37.560.565
-

32.965.609
(48.551)

1.764.759.824

1.001.023.194

21.305.321
(2.309.672)

17.056.513
(28.529.539)

1.783.755.473

989.550.168

(371.387.868)
107.272.755

(217.513.323)
(8.321.799)

Dönem karı / (zararı)

1.519.640.360

763.715.046

DİĞER KAPSAMLI GELİR/ (GİDER)

1.125.263.559

283.788.514

89.368.043
(17.873.609)

26.153.442
(5.230.688)

1.109.230.658

276.700.800

(55.461.533)

(13.835.040)

2.644.903.919

1.047.503.560

Genel yönetim giderleri (-)
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)
Esas faaliyet karı/ (zararı)
Yatırım faaliyetlerinden gelirler
Özkaynak yöntemi ile değerlenen yatırımların
karından/(zararından) paylar
Finansman gideri öncesi faaliyet karı/ (zararı)
Finansman gelirleri
Finansman giderleri (-)
Vergi öncesi kar / (zarar)
Dönem vergi gideri
Ertelenmiş vergi geliri/ (gideri)

Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar:
Tanımlanmış fayda planlarının yeniden ölçüm
kazançları/(kayıpları)
Ertelenmiş vergi geliri/ (gideri)
Kar veya zarar olarak yeniden sınıflandırılacaklar
Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan
finansal varlıklardan kazançlar(kayıplar)
Ertelenmiş vergi geliri/ (gideri)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR/ (GİDER)
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9- MALİ BİLGİLER
Şirketimizin 2020-2021 yıllarına ait gerçekleşen Vergi Usul Kanunu Genel Hükümlerine
göre hazırlanmış genel mali bilgileri aşağıda sunulmuştur.

Esas Sermaye

Milyon TL

2020 YILI

2021 YILI

1.200,00

1.200,00

Ödenmiş Sermaye

“

675,00

1.200,00

Ödenmemiş Sermaye

“

525,00

0,00

Öz Kaynaklar

“

2.398,37

4.316,92

Stoklar

“

1.443,70

2.218,84

Net Satış Hasılatı

“

3.101,77

4.174,73

Dönem Brüt Kârı

“

925,79

1.789,79

Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal
Yükümlülük Karşılıkları

“

217,51

371,39

Dönem Net Kârı

“

708,28

1.418,40

Beyaz Yaka Personel Gideri

“

300,17

353,71

Mavi Yaka Personel Gideri

“

467,71

570,78

01 Ocak-02 Temmuz 2021 dönemi Kurum olarak ayrı, 03 Temmuz-31 Aralık 2021 dönemi
Şirket olarak, iki ayrı beyanname verilmiş olup, yukarıda verilen bilgiler Vergi Usul Kanunu'na
esaslı her iki dönemin konsolide sonuçlarını göstermektedir.
Şirket, 2021 yılında 1.789 Milyon TL dönem karı elde etmiş, 371 Milyon TL kurumlar vergisi
ödemiş, dönem net karı 1.418 Milyon TL olarak gerçekleşmiş ve 218 Milyon TL yedek akçe
olarak ayrılmıştır. Kalan 1.200 Milyon TL kar hesaplarında kayıtlara alınmıştır.

MKE A.Ş. 2021 YILI FAALİYET RAPORU
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10- YÖNETİCİLERE SAĞLANAN HAKLAR
Yönetim Kurulu Başkanı, Üyeleri ile Genel Müdür ve Grup Başkanlarına cari dönemde
sağlanan ücret ve menfaatlerin toplam tutarları 2.052.444,75 TL, verilen her çeşit avans ve
borcun toplam tutarı ise 209.043,04 TL'dir.

11- İÇ DENETİM ÇALIŞMALARI
7330 sayılı Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi Hakkında Kanun yürürlüğe
girdikten sonra 28/07/02021 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında
onaylanan organizasyon şeması ile MKE A.Ş. Yönetim Kuruluna bağlı olarak “İç
Denetim ve İç Kontrol Direktörlüğü” kurulmuştur. 13.01.2022 tarihli ve 13 sayılı Yönetim
Kurulu Kararı ile Direktörlüğün adı, “İç Denetim Direktörlüğü” olarak değiştirilmiştir.
MKE A.Ş. İç Denetim Direktörlüğünün, iç denetime ilişkin çalışmalarına ve
yönetimine, iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesine, Yönetim Kurulunun, iç denetçilerin ve
denetlenen birimlerin iç denetime ilişkin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esas ve
usulleri düzenlemek amacıyla hazırlanan “Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. İç Denetim
Yönergesi” 13.01.2022 tarihli ve 9 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanarak yürürlüğe
girmiştir.
Yönergeye göre Direktörlük faaliyetleri, denetim (güvence), danışmanlık ve
incelemeden oluşmakta olup, Direktörlük Yönerge kapsamında iç denetim faaliyetlerini
denetim ve danışmanlık olarak program çerçevesinde ve/veya Yönetim Kurulunca
verilecek olan program dışı görevler ile yerine getirecektir.
Direktörlük halen bir Direktör ve bir İç Denetçi ve bir büro personeli olmak üzere
toplam 3 personel ile faaliyetlerini yürütmektedir.

MKE A.Ş 2021 FAALİYET RAPORU
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